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FALENDERIME
Manuali i klimёs në Bashkinë Tiranë është një dokument strategjik
politikash, i cili ёshtё hartuar në kuadër të iniciativёs “Jeto qytetin tënd Politikat rinore në nivel lokal”, me qëllim përmirësimin e politikave të
gjelbra dhe gjendjes aktuale të pёrpjekjeve pёr transformimin
social-ekologjik në Bashkinë Tiranë.
Falenderime i shkojnë Fondacionit Friedrich Ebert në Tiranë, i cili ka
mbështetur Kongresin Rinor Kombëtar dhe programin e dedikuar
politikave rinore në nivel lokal prej vitesh.
Falenderime i shkojnë gjithashtu, përfaqësuesve të administratës publike
dhe anёtarёve tё grupit tё punёs, që morën pjesë gjatë takimeve
konsultuese dhe fokus grupeve të realizuara përgjatë gjithë vitit me qёllim
hartimin e kёtij dokumenti. Një falenderim i veҫantë shkon për Drejtorinë
e Përgjithshme të Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit
Ekonomik; Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të
Territorit; Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve Publike; Drejtorinë e
Përgjithshme të Shërbimeve Sociale dhe më konkretisht për Drejtorinë e
Politikave dhe Edukimit Mjedisor; Drejtorinë e Transportit dhe Trafikut
Rrugor; Drejtorinë e Rinisë, Drejtorinë e Nxitjes së Punësimt; Drejtorinë e
Pastrimit dhe Mbetjeve Urbane. Pa qasjen e tyre bashkëpunuese, realizimi
i kёtij manuali nuk do tё ishte i mundur.
Mirënjohja shkon gjithashtu për ndihmën dhe ekspertizën e dhënë ndaj
ekspertëve gjermanë, Prof. Dr. Manfred Miosga dhe Janis Schiffner, M.Sc.
Njohuritё, eksperienca, praktikat e mira dhe mbështetja e tyre janё njё
vlerё e shtuar e programit dhe kёtij dokumenti. Gjithashtu, falenderime
shkojnё edhe pёr kolegët koordinatorë të cilët ndanë eksperiencat dhe
kontributin e tyre gjatë gjithë këtij procesi.

Mbi të gjitha, falenderime të përzemërta i shkojnë të gjithë organizatave
rinore lokale pjesë apo jo e Kongresit Rinor Kombëtar, pjesëmarrësve, të
rinjve, aktivistëve, studentëve dhe qytetarëve të cilët morën pjesë dhe
dhanë kontributin e tyre gjatë fazës së konceptimit dhe hartimit të këtij
dokumenti.

PARATHËNIE

Nё vitin 2020, Kongresi Rinor Kombёtar pёrmbylli ciklin e parё tё
programit 3-vjeçar mbi Dialogun dhe Bashkёpunimin Institucional. Nё
kuadёr tё kёtij cikli, gjatё vitit 2018 janё zhvilluar njё sёrё takimesh dhe
konsultimesh nё 12 bashki tё vendit, me qёllim ndёrtimin e urave tё bashk
ёpunimit dhe dialogut tё strukturuar midis organizatave dhe
institucioneve shtetёrore. Nё vijim tё punёs, nё vitin 2019 janё hartuar 12
Plane lokale tё veprimit pёr rininё me qёllim pёrmirёsimin e politikave
rinore dhe ndёrtimin e dokumentave strategjikё, tё cilat do tё udhёzojnё
dhe bashkёrendojnё punёn e bashkive nё sektorin rinor. Nё pёrmbushje t
ё 5 kapitujve kryesorё tё kёtyre planeve, Kongresi rinor kombёtar pёrgjatё
2020 ёshtё fokusuar nё kapitullin e punёsimit duke punuar intensivisht pё
r ndёrtimin e 12 Masterplaneve tё punёsimit nё nivel lokal.
Nё 2021, cikli i ri i programit mbi dialogun dhe bashkёpunimin
institucional ka vijuar me pёrmbushjen e Planeve tё veprimit pёr rininё. P
ёrgjatё kёtij viti, theksi ёshtё vendosur tek kapitulli i mjedisit duke e ndё
rthurur atё me kapitullin e punёsimit. Njё rёndёsi e veçantё i ёshtё
kushtuar transformimit social-ekologjik si njё ndёr sfidat mё tё mёdha qё
qytetet hasin, jo vetёm si pёrgjigje ndaj problemeve tё reja mjedisore, por
edhe nё sigurimin e qёndrueshmёrisё sё eko-sistemeve dhe shёrbimeve
qё ato ofrojnё ndaj qytetarёve. Bazuar nё praktikat e mira gjermane mbi

realizimin e transformimit social-ekologjik, me mbështetjen e Fondacionit
Friedrich Ebert, Kongresi Rinor Kombёtar ka vijuar punёn me ndёrtimin e
12 Manualeve tё klimёs pёr 12 bashkitё.
Manualet do tё shёrbejnё si dokumente strategjike nё nivel lokal me qё
llim krijimin e njё kulture tё re pune, bazuar nё parimet e transformimit
social-ekologjik, ndёrgjegjёsimin e administratёs publike mbi kёtё çёshtje
dhe mbi politikat e gjelbra. Qëllim parësor mbetet gjithashtu intensifikimi
i dialogut, bashkёpunimi midis bashkive e organizatave lokale si dhe
gjenerimi i ideve dhe zgjidhjeve potenciale lidhur me ndryshimin klimatik
dhe zhvillimin e qёndrueshёm.
Manuali i klimёs pёr Bashkinё Tiranё ёshtё njё dokument qё i shёrben
institucioneve, organizatave tё shoqёrisё civile qё punojnё nё sektorin e
politikave publike, mjedisit dhe zhvillimit tё qёndrueshёm, hulumtuesve,
qytetarёve dhe tё rinjve tё kuptojnё mё shumё mbi situatёn aktuale tё
transformimit social-ekologjik nё Tiranё. Gjithashtu dhe për iniciativat
ekzistuese e problematika qё janё ende prezentë, duke mundësuar
rekomandimet e mundshme pёr pёrmirёsimin e situatёs.

DISA FJALЁ RRETH AUTORIT:
Ky manual ёshtё hartuar dhe publikuar nga koordinatorja lokale pёr
qytetin e Tiranёs, Znj.Enxhi Lipa. Enxhi është diplomuar në Shkenca
Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin Epoka. Ajo ka
një përvojë të konsoliduar me organizatat e shoqërisë civile duke filluar si
një aktiviste rinore nga viti 2015 dhe më vonë duke shërbyer si
koordinatore projektesh, eksperte e jashtme dhe hulumtuese në projekte
të ndryshme në nivelin lokal, kombëtar dhe rajonal të përqendruar

kryesisht në: procesin e integrimit në BE, advokimin dhe politikat rinore,
punёsimin rinor dhe bashkёpunimin me institucionet shtetёrore.
Aktualisht, ajo punon si Përgjegjëse Hulumtimi dhe Koordinatore
Projektesh pranë Kongresit Rinor Kombëtar dhe është e angazhuar në tre
programe të ndryshme në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal. Ajo shërben si
koordinatore lokale e Bashkisë së Tiranës në kuadrin e Programit të
Dialogut dhe Bashkëpunimit Institucional, si studiuese në Programin e
kërkimit, monitorimit dhe vlerësimit dhe fasilituese e Platformës së
bashkëpunimit rinor të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Programit të
edukimit politik dhe rritjes së kapaciteteve. Që prej dhjetorit tё 2020, Enxhi
është zgjedhur si pёrfaqёsuese rinore e bashkë-kryesimit të iniciativës se
Laboratorit rinor të Ballkanit Perëndimor nё Shqipёri, një projekt rajonal i
mbështetur nga Këshilli i bashkëpunimit rajonal me mbështetjen e
Bashkimit Europian.
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1. PЁRSE KY MANUAL?
Kriza klimatike dhe transformimi social-ekologjik janë dy nga sfidat më të
mëdha të shekullit XXI duke qenë se transformimi digjital, faktori njeri dhe
ndryshimet klimatike po ecin me një hap shumë të shpejtë. Në shumë
vende të botës, shkencëtarë, aktivistë, studiues, akademikë dhe qytetarë
kanë intensifikuar përpjekjet e tyre, duke i bërë thirrje institucioneve
kombëtare dhe mekanizmave ndërkombëtarë t’i kushtojnë më shumë
rëndësi mjedisit dhe sfidave mjedisore që përballet sot planeti (energjia e
pastër; përdorimi i burimeve natyrore; përdorimi efiçent i tokës; pastërtia e
ajrit, tokës dhe ujit; mbrojtja e specieve natyrore duke përfshirë bimët dhe
kafshët; riciklimi dhe menaxhimi i mbetjeve; përdorimi i plastikës etj).
Në këto kushte transformimi, drejt një jetese më miqësore me mjedisin
dhe më të qëndrueshme, më shumë se sa një zgjedhje, është
domosdoshmëri. Transformimi është i mundur dhe ka nisur tashmë edhe
në Shqipëri, kryesisht në Tiranë. Shumë organizata, biznese apo grupime
joformale kanë filluar t’i kushtojnë një rëndësi të veҫantë mbrojtjes së
mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, jo vetëm në kontekst strategjik por
edhe praktik, duke organizuar trajnime të shumta për rritjen e
ndërgjegjësimit qytetar, me programe mbështetëse për bizneset e gjelbra
apo transformimin e bizneseve aktuale në biznese më miqësore me

mjedisin; zhvillimin e fushatave të pastrimit (tokës dhe ujit); mbjelljen e
pemëve; ndëshkimin e krimeve mjedisore, promovimin e turizmit natyror
dhe ekoturizmit, mbrojtjen e diversitetit dhe parqeve të mbrojtura,
transformimin e mobilitetit etj.
Megjithatë, këta aktorë nuk mund të kenë impakt nëse veprojnë të ndarë
nga institucionet dhe nëse nuk përpiqen të influencojnë proceset
vendimarrëse. Institucionet qeveritare, kryesisht ato të pushtetit lokal të
cilat janë të lidhura ngushtësisht me punën e shumë aktorëve në terren,
janë kontakti i parë me qytetarët dhe gjithë grupet përbërëse të një
shoqërie. Ndaj detyra dhe përgjegjësia e tyre, nuk është vetëm informimi,
zgjidhja e problematikave apo dialogu institucional, por edhe
bashkërendimi dhe koordinimi i punës, zhvillimi strategjik e i
qëndrueshëm i qytetit, si dhe përmirësimi i standardeve të jetesës së të
gjithë banorëve që jetojnë dhe punojnë brenda territorit të saj.
Sipas të dhënave të Open Data për vitin 2020, të marra nga Drejtoria e
Përgjithshme e Gjendjes Civile, Bashkia Tiranë së bashku me 24 njësitë e
saj administrative, zë në total 1,111 km2 dhe ka
një popullsi totale prej 850,530 banorësh, që e bën bashkinë me popullsinë
më të madhe në vend. Nga numri total i popullsisë, 70,3% e banorëve janë
popullsi në moshë pune dhe rreth 46,07% e banorëve janë nën 35 vjeҫ. Kjo
e bën gjithashtu Tiranën, bashkinë me popullsinë më të re në Shqipëri
dhe me përqendrimin më të lartë të personave në moshë pune. Për
pasojë, nevoja për të pasur një zhvillim strategjik social, ekonomik dhe të
qëndrueshëm është shumë më e lartë. Duke qenë një qytet universitar,
Tirana tërheq çdo vit qindra studentë nga qytetet e tjera dhe është

gjithashtu qendra më e rëndësishme ekonomike e vendit, duke numëruar
edhe numrin më të lartë të bizneseve, korporatave dhe kompanive që
operojnë në sektorë të ndryshëm.
Ёshtë me rëndësi të kuptohet se transformimi social-ekologjik është një
proces dhe si i tillë shoqërohet me diskutime dhe zhvillime të reja që
ndodhin në nivele të ndryshme. Qëllimi i këtij manuali në vetvete nuk
është vetëm nxitja e debatit konstruktiv dhe mendimit kritik mbi

transformimin social-ekologjik, por dhe informimi, nxitja e bashkëpunimit
dhe dialogut social, analizimi e reflektimi mbi situatën aktuale dhe
udhëzimi i aktorëve përbërës të një shoqërie (institucione - komuniteti i
biznesit - akademikët dhe qytetarët) në ndërmarrjen e hapave konkretë
për transformimin social-ekologjik në Tiranë, të cilat bazohen në analizë
shkencore dhe fakte praktike nga jeta e përditshme.
Ky manual është i konceptuar në 6 kapituj, ku 4 prej të cilëve përmbajnë
thelbin dhe informacionin kryesor lidhur me transformimin
social-ekologjik. Nga kapitulli 2 tek kapitulli 6, ky manual siguron një
proces gradual informimi dhe analizimi të situatës mjedisore në Shqipëri,
duke u fokusuar kryesisht në Bashkinë Tiranë; pasqyron një përmbledhje
të aktorëve dhe aksioneve konkrete që janë ndërmarrë dhe po
ndërmerren për të lehtësuar procesin e transformimit social-ekologjik, si
dhe përmban një analizë të opinionit qytetar lidhur me nivelin e
informimit dhe ndërgjegjësimit mbi elementët e transformimit
social-ekonomik. Në kapitullin e fundit, ky manual përmban një sërë
rekomandimesh, kryesisht për Bashkinë Tiranë, mbi mënyrën se si

Bashkia mund të lehtësojë procesin dhe të ndikojë ndjeshëm në krijimin e
një jetese më të qëndruesh
me për qytetarët e saj.
Ky manual shërben si një pikë informimi dhe referimi për punonjësit e
administratës publike në Bashkinë Tiranë, me qëllim ndërgjegjësimin dhe
përmirësimin e politikave publike nëpërmjet të dhënave cilësore dhe
sasiore, të prodhuara nga metoda të kërkimit shkencor.

2. METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur gjatë procesit të hartimit të këtij manuali është e
ndarë në tre faza.
Faza e parë, e fokusuar kryesisht tek metodologjia e iniciativës ka filluar në
muajin Shkurt 2021 dhe konsiston në zgjerimin e njohurive mbi
transformimin social-ekologjik dhe ngritjen e kapaciteteve të
koordinatorëve lokalë nëpërmjet zhvillimit të tre seminareve strategjike
nga ekspertët gjermanë. Gjatë këtyre takimeve, ekipi i koordinatorëve
lokalë, jo vetëm është njohur me konceptet teorike dhe elementët që
përmban transformimi social-ekologjik. por është informuar edhe mbi
zhvillimet e këtij transformimi në Gjermani si dhe rolin që institucionet,
komuniteti i biznesit dhe shoqëria ka në gjithë këtë proces.
Nga ana tjetër, një komponent i rëndësishëm i këtyre takimeve ka qenë
dhe konceptimi i manualit të klimës, për secilën nga bashkitë, si një
dokument strategjik që përveç faktorit informues dhe analitik, përmban
edhe rekomandime për përmirësimin e situatës aktuale. Një vlerë e
shtuar, jo vetëm e kësaj iniciative por edhe e metodologjisë së zhvilluar,
është edhe komponenti i shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave të

mira gjermane në implementimin e këtyre manualeve dhe përqafimin e
një kulture të re mbi jetesën e shëndetshme apo zhvillimin e
qëndrueshëm në Shqipëri.
Për më tepër, koordinatorët lokalë kanë zhvilluar edhe takime konsultuese
individuale me ekspertët e përfshirë, me qëllim përshtatjen e praktikave të
mira në kontekstin lokal dhe gjenerimin e ideve “jashtë kutisë”, jo vetëm
në përfshirjen e gjerë të aktorëve pjesëmarrës, por edhe në gjenerimin e
ideve dhe rekomandimeve që përmban manuali. Ata gjithashtu kanë
pasur mundësinë të rishikojnë dhe diskutojnë për metodologjinë e
shkrimit të manualit, tabelën e përmbajtjes, analizën e të dhënave dhe
përmbajtjen e dokumentit.
Faza e dytë, e fokusuar tek metodologjia e dizenjimit dhe shkrimit të
manualit, përfshin hulumtimin paraprak i cili është kryer kryesisht përmes
rishikimit të literaturës së dokumenteve dhe strategjive ekzistuese në
nivel lokal, studime ose kërkime të kryera mbi temën e transformimit të
energjisë, transformimit të lëvizshmërisë, ngrohjes dhe politikave të
jetesës së qëndrueshme, transformimit industrial e ushqimit dhe
përdorimit të qëndrueshëm të tokës.
Burimet kryesore nga ku janë mbledhur të dhënat në këtë fazë përfshijnë
burime publike në faqet zyrtare të institucioneve apo organizatave të
ndryshme, institute kërkimore, INSTAT dhe burime të brendshme që janë
gjeneruar nga grupi i punës apo takimet e fokus grupeve. Gjatë kësaj faze,
qëllimi kryesor ishte gjenerimi i një baze të dhënash cilësore dhe sasiore të
cilat shërbejnë për kuptimin e situatës në nivel makro, duke përfshirë
strategjitë institucionale dhe iniciativat ekzistuese që nuk fokusohen
vetëm tek institucionet por përfshijnë edhe komunitetin e biznesit,

akademikët dhe organizatat e shoqërisë civile.
Faza e tretë bazohet në metodologjinë mikse të mbledhjes së të dhënave
të përbërë nga anketa, intervista dhe fokus grupe me aktorët e përfshirë.
Anketat janë hartuar në një formë gjysmë të strukturuar, me qëllim që t’i
japin mundësinë pjesëmarrësve të shprehin opinionin e tyre mbi
tematikat e trajtuara, duke u zhvilluar përmes komunikimit online.
Anketat janë realizuar kryesisht me të rinj, aktivistë, studentë dhe qytetarë,
në mënyrë që të integrohen pikëpamjet e tyre dhe të analizohet niveli i
njohurive mbi situatën e transformimit social-ekologjik në Shqipëri.
Kampionimi i pjesëmarrësve në anketë ka qenë rastësor, por targeti
kryesor kanë qenë kryesisht të rinjtë e grup-moshës 15-29 vjeҫ.
Nga ana tjetër, intervistat dhe fokus grupet janë zhvilluar me përfaqësues
të administratës publike, organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të
biznesit dhe ekspertë. Qëllimi i zhvillimit të intervistave dhe fokus grupeve
është gjenerimi i të dhënave cilësore të cilat janë përfshirë në manual.
Pyetjet e intervistave kanë qenë të parapërcaktuara, por jo shteruese, në
varësi të personit të intervistuar. Intervistat janë zhvilluar online dhe ballë
për ballë në rastet kur ka qenë e mundur, si rezultat i problematikave të
shkatuara nga situata e pandemisë.
Fokus grupet për Bashkinë Tiranë janë zhvilluar kryesisht me
përfaqësuesit e drejtorive që punojnë dhe preken në mënyre direkte ose
indirekte nga tematikat e trajtuara në manual. Përfaqësues të Drejtorisë
së Politikave dhe Edukimit Mjedisor, Drejtorisë së Transportit dhe Trafikut
Rrugor, Drejtorisë së Rinisë, Drejtorisë së Nxitjes së Punësimit, Drejtorisë së

Pastrimit dhe Mbetjeve Urbane kanë marrë pjesë në diskutime dhe
takime me qëllim shkëmbimin e informacionit, krijimin e urave të
bashkëpunimit, analizimin e problematikave ekzistuese, pasqyrën e
situatës aktuale dhe gjenerimin e aksioneve të mundshme, që mund të
ndërmerren për përmirësimin e transformimit social-ekologjik në
Bashkinë e Tiranës.

3. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI
Që prej vitit 2015, kriza klimatike duket se është kthyer në një shqetësim
madhor për qeveritë dhe aktorët që punojnë në sektorin mjedisor. Viti që
lamë pas duket se ishte një nga vitet më të vështira sa i përket ngjarjeve
ekstreme të mjedisit në Evropë, duke nisur nga temperaturat më të larta
të regjistruara ndonjëherë gjatë muajit Korrik, tek tornado në Republikën
Çeke; përmbytjet masive në Gjermani dhe Belgjikë, zjarret dhe shkatërrimi
masiv i pyjeve në Shqipëri, Turqi dhe Sardenja. Bazuar në Institutin e
NASA-s për Studimet Hapësinore (GISS), temperatura globale gjatë 2021
ka shënuar pikun e saj më të lartë që nga vitet 2000 duke arritur në 1.02 °C.
Diskutimet e një niveli të lartë lidhur me këtë ҫështje janë zhvilluar që në
vitin 2015, në Konferencën e 21-të të Parisit për Ndryshimet Klimatike.
Gjatë kësaj konference u arrit nënshkrimi i Marrëveshjes së Parisit, e cila
është përpjekja e parë për një politikë të unifikuar mjedisore midis
vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Këto vende janë zotuar që të
forcojnë reagimin global ndaj kërcënimit të ndryshimeve klimatike, me
qëllim ruajtjen e rritjes mesatare globale të temperaturës, 2 gradë Celsius
nën nivelet paraindustriale, përgjatë gjithë shekullit të XXI-të, duke synuar
ndërkohë një reduktim të mëtejshëm të kësaj rritjeje deri në 1,5 gradë

Celsius. Përveç kësaj, marrëveshja synon të forcojë edhe aftësinë e
vendeve për t’u përballur me ndikimet e ndryshimeve klimatike (OKB,
KKKBNK, 2015).
Megjithatë, raporti i fundit i OKB mbi krizën klimatike shpreh qartësisht se
përveҫ zotimit dhe vullnetit të politikëbërësve për të limituar ngrohjen
globale deri në fund të shekullit XXI-të, me 1.5 °C, aksionet që ato po
ndërmarrin duket se janë të kufizuara. Sipas këtij raporti, faktori njeri është
ai që po e përshpejton ngrohjen globale, ndërsa faktori teknologjik ka
shtuar shumë kostot për gjenerimin e zgjidhjeve efikase, që mund të japin
një impakt më të shpejtë e më të dukshëm kundrejt problematikave
mjedisore dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Por ҫfarë pritet të ndodhë me Tokën me gjithë këto ndryshime? Sipas një
artikulli të Deutsche Welle mbi raportin e OKB, targeti prej 1.5 °C pritet të
arrihet që në vitin 2030, ndërkohë që sipas shkenctarëve, kjo rritje do të
arrijë deri në 3 °C. Sipas tyre, kjo rritje do ta ndikonte ndjeshëm motin
duke sjellë një rritje të konsiderueshme të shirave, rebesheve, thatësirave
dhe të nxehtit përvëlues. Rrebeshet e mëdha, janë shtuar tashmë me 30%,
por në rast të një rritje prej 3 gradë të ngrohjes globale, ato do të jenë me
një shpeshtësi dhe sasi më të madhe. Gjithashtu, thatësirat e mëdha pritet
të shpeshtohen në katër herë, ndërkohë që periudhat e të nxehtit
përvëlues do të shpeshtohen 9,4 herë e me 5 gradë më të nxehta. Pasojat
e ndryshimeve klimatike do të jenë të dukshme edhe në ekosistemet
ujore, ku pritet të ketë shkrirje të akujve dhe rritje të nivelit të ujit të deteve
dhe oqeaneve, gjë që do të shkaktonte një rritje të përmbytjeve masive në
mbarë globin.

NDRYSHIMET KLIMATIKE NË SHQIPËRI
Një nga shtetet që gjithashtu ka nënshkruar dhe ratifikuar Marrëveshjen e
Parisit është edhe Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht se ajo
nuk është një nga kontribuesit më të mëdhenj për sa u përket
shkarkimeve globale të gazeve serrë, Shqipëria parashikon të jetë shumë
e prekur nga ndryshimet klimatike, kryesisht për shkak të karakteristikave
të saj gjeografike dhe pozitën në detin Mesdhe.
Por ku vërehen ndryshimet klimatike në Shqipëri? Elementet kryesore që
japin një indicie mbi ndryshimet klimatike janë ndryshimet që vihen re tek
vlerat mesatare dhe absolute të temperaturave të ajrit dhe reshjeve
atmosferike. Ndryshime klimatike janë të dukshme edhe në elementet
dytësore si numri i ditëve të nxehta apo netëve tropikale, në shtimin e
valëve të nxehtësisë dhe ngricave, në kohëzgjatjen e periudhave të thata
dhe shfaqjen e fenomeneve të ndryshme atmosferike jashtë muajve të
zakonshëm.
Ndryshimet klimatike në Shqipëri kanë qenë veҫanërisht të dukshme
gjatë dekadës së dytë, kryesisht gjatë viteve 2010-2020, ku zona të tëra
nga Veriu në Jug janë përballur me fenomene natyrore si përmbytjet,
zjarret, thatësirat dhe rritja e temperaturave. Përmbytje masive janë
regjistruar kryesisht në qytete si Shkodra, Lezha, Kurbini dhe pjesërisht
Kruja, ku banorët u izoluan për gati një muaj nga ujërat që mbuluan këto
qarqe. Gjithashtu, shumë zona të tjera urbane u përballën me përmbytje
të izoluara nga viti në vit deri në shkurtin e vitit 2015, teksa zonat nga Fieri
deri në Gjirokastër u rrezikuan si pasojë e një tjetër përmbytjeje masive.
Për më tepër, kjo dekadë përmban dhe 5-vjeçarin më të nxehtë në
historinë e matjeve klimatike; ku vitet 2015 – 2019 janë identifikuar si vitet

më të nxehta në historinë e matjeve, në Shqipëri dhe rajon. Piku i këtyre
temperaturave është vërejtur në qytete si Shkodra, Elbasani, Berati dhe
Gjirokastra të cilat gjatë 2 viteve të fundit kanë arritur në temperaturën
deri 43 gradë Celsius.

NDRYSHIMET KLIMATIKE NË SHQIPËRI:
KUADRI STRATEGJIK, POLITIK DHE
INSTITUCIONAL
Në Shqipëri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë
rëndësi kryesisht gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes
së mjedisit. Gjatë regjimit komunist në Shqipëri, ҫështja e mjedisit nuk
ishte prioritet kombëtar, pasi regjimi u përpoq ta drejtonte Shqipërinë
drejt industrisë së rëndë, e cila nuk përmbushte standardet e mbrojtjes së
mjedisit. Si pasojë e mungesës së këtyre standardeve, ndotja e ajrit, ujit,
tokës dhe shkatërrimi i florës e faunës në zonat përreth fabrikave ishte në
norma alarmante. Pas rënies së komunizmit, kalimi në ekonominë e
tregut solli me vete shtimin e konsumit dhe mbetjeve, duke paraqitur
kështu sfida dhe problematika të reja mjedisore për qytetarët dhe
institucionet.
Edhe pse aktualisht Shqipëria vlerësohet nga institutet ndërkombëtare si
një vend i dekarbonizuar, për shkak të mbylljes së industrive të vjetra
metalurgjike dhe mos shkarkimit të gazrave në atmosferë, ajo paraqet një
tjetër rrezik për sa i përket mungesës së investimeve strategjike afatgjata
në ruajtjen e mjedisit, dëmtimit të pyjeve dhe sipërfaqeve të gjelbra.
Gjithashtu, temperaturat vazhdojnë të mbeten 2 gradë celcius më të larta
edhe gjatë muajit nëntor, ndërsa reshjet e zakonshme për stinën e

vjeshtës ende janë larg mesatareve shumëvjeçare.
Pas ndërrimit të sistemit, Shqipëria ka ndërmarrë një sërë hapash për
përmirësimin e situatës së mjedisit ku përfshihet nënshkrimi dhe
ratifikimi i konventave ndërkombëtare dhe miratimi i dokumenteve
strategjike në nivel kombëtar:
•

Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën Kuadër të Kombeve të

Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (KKKBNK).
•

Në vitin 1998, Ministria e Mjedisit, përgjegjëse për aspektet klimatike,

krijoi Departamentin e Ajrit dhe Ndryshimeve Klimatike për të adresuar
problematikën përkatëse, në koordinim me UNDP. Për arsye të
riorganizimit të brendshëm të këtij institucioni, ky departament u shpërbë
duke vënë në rrezik zbatimin e Konventës mbi ndryshimet klimatike dhe
duke ulur besueshmërinë e raportimit lidhur me këtë zbatim.
•

Në dhjetor të vitit 2004, qeveria ratifikoi Protokollin e Kiotos që

synonte reduktimin ose kufizimin e emetimeve të gazrave të efektit serrë
(GES) për vendet e Evropës Lindore me 24% nga viti bazë deri në vitin
2010. Për të arritur objektivin e Konventës, u hartuan një sërë masash të
cilat kishin të bënin me: rritjen e efiçencës së energjisë; gjetjen, zhvillimin
dhe përdorimin e formave të reja të shfrytëzimit të energjisë së
rinovueshme; përdorimin e teknologjive inovative në aspektin mjedisor
për eliminimin e dioksidit të karbonit. Megjithatë, Shqipëria nuk arriti të
përshtasë dhe adoptojë masa të tilla, qoftë në nivel kombëtar, qoftë në atë
lokal.
•

Në vitin 2002, Qeveria Shqiptare realizoi Komunikimin e Parë

Kombëtar të Shqipërisë si përgjigje ndaj angazhimeve kundrejt
Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike
(KKKBNK).

•

Në vitin 2009 u realizua Komunikimi i Dytë Kombëtar në COP kurse i

treti në vitin 2016. Këto dokumente janë raporte që përmbushin
angazhimin që ka Shqipëria ndaj KKKBNK si palë anëtare e jo-Aneksit I5.
Angazhimet e qeverisë janë të përcaktuara qartë në Nenin 20 për
ndryshimet klimatike të Ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011, ‘Për mbrojtjen e
mjedisit’. Këto angazhime janë: ulja e shkarkimeve të GES, kapja dhe
ruajtja e karbonit, si dhe rritja e shfrytëzimit të energjive të rinovueshme
dhe përdorimi i tyre në mënyrë efikase.
Shqipëria gjithashtu ka hartuar një sërë dokumentesh në nivel kombëtar
që adresojnë çështjet e zhvillimit strategjik, zhvillimit të qëndrueshëm
dhe ndryshimet klimatike.
Dokumenti kombëtar bazë i planifikimit që ekziston aktualisht është
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI-II), i
cili u miratua nga Qeveria e Shqipërisë në maj të vitit 2016. Ky dokument
strategjik pasqyron vizionin, prioritetet, objektivat dhe mjetet për
zhvillimin social dhe ekonomik të vendit deri në vitin 2020. Rreth 37
strategji sektoriale, 3 të miratuara nga Qeveria e Shqipërisë (dhe në tre
raste nga Parlamenti) plotësojnë SKZHI-II. Ky dokument është organizuar
dhe mbështetur në 13 themele ndërsektoriale për qeverisjen e mirë,
demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe në katër shtylla kryesore
sektoriale: i) rritja përmes stabilitetit makroekonomik dhe fiskal; ii) rritja
ekonomike përmes përmirësimit të konkurrueshmërisë dhe inovacionit; ii)
investimi në kapitalin social dhe kohezionin social; iv) rritja përmes
përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimit territorial.

Objektivi gjithëpërfshirës i SKZHI-II është aderimi në Bashkimin Evropian
(BE). Edhe pse objektivi i këtij dokumenti nuk lidhet drejtpërdrejtë me
ndryshimet klimatike, ka disa nga masat që prekin këtë sferë si: hartimi
dhe zbatimi i masave adaptuese për sektorët më të prekur, ulja e
shkarkimeve të GES dhe domosdoshmëria e ngritjes së një sistemi
monitorimi dhe raportimi për shkarkimin e GES, në përputhje me kërkesat
e BE-së.
Pas vendimit të marrë nga BE në mars të vitit 2014 për të çelur bisedat për
anëtarësim, Shqipëria po ecën përpara në përmbushjen e axhendës për
integrimin në BE. Në kuadër të këtij procesi, vendi po transpozon dhe
zbaton pjesë të legjislacionit të BE-së. Pjesa më e madhe e planeve ose
masave kombëtare, duke përfshirë edhe fushën e mjedisit, janë hartuar
duke marrë në konsideratë politikat dhe direktivat e BE-së. Shqipëria po
merr gjithashtu në konsideratë strategjitë dhe planet e BE-së për rajonin e
Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë Shqipëria si p.sh. Plani Ekonomik dhe
i Investimeve i BE-së për Ballkanin Perëndimor, i miratuar në Tetor 2020,
Marrëveshja e Gjelbër e BE-së për Ballkanin Perëndimor, e miratuar në
Nëntor të vitit 2020, dhe VKM Nr. 90, datë 17.2.2021 për miratimin e Planit
Kombëtar Për Integrimin Evropian, 2021-2023, ndër të tjera.
Plani Ekonomik dhe i Investimeve i BE-së për Ballkanin Perëndimor
është një plan investimi, i cili do të përfshijë një financim prej 9 miliardë
euro për rajonin që synon të nxisë rimëkëmbjen ekonomike afatgjate të
rajonit, të mbështesë një tranzicion të gjelbër dhe digjital, të nxisë
integrimin rajonal dhe konvergjencën me Bashkimin Europian.
Marrëveshja e Gjelbër e BE-së për Ballkanin Perëndimor parashikon
implementimin e masave në pesë shtylla: i) masat për klimën, duke

përfshirë dekarbonizimin, energjinë dhe lëvizshmërinë, ii) ekonominë
qarkulluese, duke trajtuar në veçanti mbetjet, riciklimin, prodhimin e
qëndrueshëm dhe përdorimin efikas të burimeve, iii) biodiversitetin, me
synim mbrojtjen dhe rikuperimin e pasurisë natyrore të rajonit, iv) luftën
kundër ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës; v) zonat rurale dhe sistemet
ushqimore të qëndrueshme.
Në përputhje me angazhimet globale dhe rajonale, si dhe me prioritetet
kombëtare, në vitin 2014, qeveria Shqiptare ngriti Grupin Ndërministror të
Punës për Ndryshimet Klimatike (GNPNK), i cili koordinon të gjitha
institucionet e përfshira në proceset e ndryshimeve klimatike dhe
lehtëson integrimin e ndryshimeve klimatike në politikat, programet dhe
aktivitetet përkatëse të reja dhe ekzistuese. Në korrik të vitit 2019,
Shqipëria miratoi një Strategji Kombëtare për Ndryshimet Klimatike
(SKNK) dhe planet përkatëse kombëtare për zbutje dhe përshtatje ndaj
këtyre ndryshimeve. Vendi ka zbatuar disa projekte dhe studime me fokus
zbutjen dhe përshtatjen.
Sipas dokumentit “Kontributi Kombëtar i Pikësynuar (KKP)” i rishikuar për
Shqipërinë, në periudhën 2009-2016, niveli mesatar vjetor i emetimeve të
gazeve me efekt serrë (GES) në Shqipëri arrinte në 10,8 Mt CO2e/vit.
Krahasuar me pjesën tjetër të Evropës, ky nivel emetimesh është i ulët.
Megjithatë që nga viti 2015, synimi i Shqipërisë është të “reduktojë me
11,5% emetimet e CO2 krahasuar me skenarin bazë, gjatë periudhës 2016
dhe 2030, ose për të arritur një reduktim prej 708 kT CO2 deri në vitin
2030”. Për sa i përket zbutjes, objekti i saj u kufizua në drejtim të gazeve
dhe sektorëve të caktuar. KKP-ja mbulonte vetëm gazet CO2 dhe nuk

përfshinte gazet e tjera përkatëse, si dhe mbulonte vetëm sektorët e
proceseve industriale e energjisë dhe nuk përfshinte bujqësinë,
përdorimin e tokës, ndryshimin e përdorimit të tokës, pyjet dhe sektorët e
mbetjeve.
Sipas projeksioneve të ndryshimeve klimatike që pritet të ndodhin në
Shqipëri, të publikuara në “Kontributi Kombëtar i Pikësynuar (KKP)”,
situata paraqitet joalarmante jo vetëm në ndryshimin e temperaturave,
reshjeve dhe thatësirave, por edhe në sektorë të ekonomisë që preken
direkt ose indirekt nga këto ndryshime siҫ janë energjitika, bujqësia,
blegtoria, peshkimi, pyet dhe kullotat, burimet e rinovueshme të energjisë,
zonat bregdetare etj.
Ky dokument paraqet edhe disa skenarë që mund të ndodhin në aspektin
demografik dhe social si pasojë e ndryshimeve klimatike. Lëvizjet
migratore, ndryshime ne stilin e jetesës, rritja e sëmundjeve që vijnë si
pasojë e ndryshimeve klimatike, papunësia dhe pabarazia sociale janë disa
nga ndryshimet rrënjësore që lidhen në mënyrë indirekte me ndryshimet
e klimës dhe projeksionet e saj për vitet në vijim në Shqipëri.

t

Bazuar në këto marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara nga
Qeveria e Shqipërisë, politikat dhe strategjitë aktuale më të
rëndësishme për ndryshimet klimatike në vend janë:
•

Strategjia kombëtare për zhvillim dhe integrim 2015-2020

•

Plani i përgjithshëm kombëtar 2015-2030

•

Plani i integruar ndërsektorial për brezin e bregdetit

•

Politikat strategjike për mbrojtjen e biodiversitetit

•

Strategjia ndërsektoriale “Axhenda digjitale e Shqipërisë
2015-2020”

•

Strategjia ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor
2014-2020

•

Strategjia e transportit

•

Strategjia e zhvillimit të biznesit dhe investimeve 2014-2020

•

Strategjia shqiptare për adaptimin e sistemit shëndetësor me
ndryshimet klimatike 2011-2021

•

Strategjia ndërsektoriale e mjedisit 2015-2020

•

Plani kombëtar për zhvillimin e territorit 2015-2030

•

Strategjia kombëtare për menaxhimin e integruar të burimeve
ujore 2018-2027

•

Plani i integruar ndërkufitar i bregdetit & plani i integruar
ndërsektorial për bregdetin

•

Strategjia kombëtare për zhvillim dhe integrim 2015-2020

•

Strategjia kombëtare e energjisë 2018-2030

•

Strategjia kombëtare për ndryshimet klimatike

•

Strategjia ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor

•

Plani kombëtar i veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë

•

Planet kombëtare të veprimit për efiçencën e energjisë
Figura 1: Politikat dhe Strategjitë Aktuale në Nivel Kombëtar

KUADRI LIGJOR
Përveç dokumenteve strategjike, Shqipëria zotëron edhe një bazë ligjore
shumë të mirë për sa i përket mbrojtjes mjedisore dhe ndryshimeve
klimatike, duke qenë se pjesa më e madhe e legjislacionit është
harmonizuar tashmë me standardet e Bashkimit Europian. Tabela më
poshtë paraqet kuadrin ligjor, i cili rregullon disa sektorë që lidhen me
mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike si: pyjet, biodiversiteti,
menaxhimi i mbetjeve, cilësia e ajrit, kimikatet, zhurmat dhe ndryshimet
klimatike.

Sektori

Kuadri Ligjor
•

Ligji Nr. 8216 Dt.13.05.1997 “Për aderimin e Republikës së

Shqipërisë në Konventën e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjesimin e tyre”
•

Ligji 10463 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të

mbetjeve”
•

Pyjet

Ligji Nr. 156 Date 10.10.2013 “Për disa ndryshime në Ligjin

Nr.10463, Datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve”, Të ndryshuar
•

VKM Nr.442, Datë 26.6.2019 “Për miratimin e
rregullave të ndalimit të eksportit të mërkurit metalik,

komponimeve dhe përzierjeve të caktuara të mërkurit, ruajtjes
së sigurt të mërkurit metalik

dhe kriteret specifike të

ruajtjes së mërkurit metalik të konsideruar si mbetje”
•

VKM Nr. 660, Date 31.10.2018 “Për miratimin e

kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve”

Sektori

Kuadri Ligjor
•

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.

10006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër”, Të
ndryshuar
•

Urdhër nr 148, dt 21.2.2013 Miratimi strukturës standarde

plani menaxhimit ZM
•

Biodiversiteti

Dokumenti i politikave strategjike për mbrojtjen e

biodiversitetit
•

Ligji 7 2014 30.01.2014 “Për shpalljen e moratoriumit të

gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”
•

Ligji 68-2014 03.07.2014 për disa shtesa dhe ndryshime në

Ligjin nr 9587, datë 20.7.2006 për mbrojtjen e biodiversitetit
•

Ligji 81 2017 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”

•

Ligji nr 6 2015 amendimi Ligjit CITES

•

Ligji Nr. 8216 Dt.13.05.1997 “Për aderimin e Republikës së

Shqipërisë në Konventën e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjesimin e tyre”
•

Ligji 10463 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të

mbetjeve”
•

Menaxhimi
i Mbetjeve

Ligji Nr. 156 Date 10.10.2013 “Për disa ndryshime në Ligjin

Nr.10463, Datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve”, Të ndryshuar
•

VKM Nr.442, Datë 26.6.2019 “Për miratimin e rregullave të

ndalimit të eksportit të mërkurit metalik, komponimeve dhe
përzierjeve të caktuara të mërkurit, ruajtjes së sigurt të mërkurit
metalik dhe kriteret specifike të ruajtjes së mërkurit metalik të
konsideruar si mbetje”
•

VKM Nr. 660, Date 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave

për menaxhimin e mbetjeve të metaleve”

Menaxhimi

Sektori

Kuadri Ligjor
•

VKM Nr. 162, Datë 19.02.2020 “Për rregullat e hollësishme

për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve
të pakësimit të shkarkimeve në ajër.”
•

Cilësia e Ajrit

VKM Nr. 412, Datë 19.06.2019 “Për miratimin e planit

kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”
•

Ligji 9425, Datë 06.10.2005, “Aderimi në Konventën e

Clrtap”
•

Ligji 162-2014, Date 04.12.2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së

ajrit në mjedis”
•

VKM Nr.412, Datë 19.6.2019 “Për miratimin e planit

kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”

•

Ligji Nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”

•

Ligji Nr.10277, Datë 13.5.2010, “Për aderimin e Republikës

së Shqipërisë në Konventën e Roterdamit, Mbi procedurën e
njoftimit të pëlqimit paraprak për disa kimikate dhe produkte të
rrezikshme për mbrojtjen e bimëve në tregtinë ndërkombëtare”

Kimikatet

•

Ligji Nr.9263, Datë 29.7.2004, Për ratifikimin e Konventës

së Stokholmit “Për ndotësit organikë të qëndrueshëm”
•

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 860, Datë 20.12.2006,

“Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për heqjen nga
përdorimi dhe eleminimin e ndotësve organikë të
qëndrueshëm”
•

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 447, Datë 19.9.1994,

“Për ndalimin e përdorimit të asbestit si material termoizolues
në të gjitha llojet e ndërtimit”

Sektori

Kuadri Ligjor
•

Plani Kombëtar i Veprimit për menaxhimin e zhurmave

në mjedis
•

Ligji 9774 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës

në mjedis”

Zhurmat

•

VKM e miratuar për miratimin e Planit Kombëtar të

Veprimit për menaxhimin e zhurmave
•

Urdhër për Miratimin e Rregullores Për mbrojtjen e

mjedisit nga zhurmat e aviacionit civil
VKM “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në
qendrat urbane dhe turistike”

•

Ligji nr. 155, dt. 17.12.2020 “Për ndryshimet klimatike”

•

Strategjia e ndryshimeve klimatike dhe planet e veprimit

qershor 2019

Ndryshimet
Klimatike

•

Kontributi kombëtar i përcaktuar (KKP) i rishikuar për

Shqipërinë
•

Dokumente mbështetëse për KKP

Figura 2: Kuadri Ligjor në Nivel Kombëtar

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI
SOCIAL-EKOLOGJIK?
Transformimi social-ekologjik është një term i gjerë i cili përfshin
ndryshimet politike, social-ekonomike dhe ato kulturore që rezultojnë nga
përpjekjet për të adresuar krizën social-ekologjike. Nën këtë qasje
konceptuale, terma të tillë si tranzicioni i madh apo social-ekologjik,
transformimi shoqëror, ekonomi e gjelbër dhe tranzicion social-teknik
kanë filluar të përdoren gjithnjë e më shumë. Qëllimi i tyre është të
ofrojnë një kuadër gjithëpërfshirës të të kuptuarit të mjedisit aktual, i cili
është dinamik e gjithnjë në ndryshim, si dhe për të kontribuar në krijimin
e një strategjie në përballimin e krizave mjedisore dhe sociale.
Transformimet social-ekologjike shkojnë përtej ndryshimeve në rritje dhe
inovacioneve teknike e teknologjike, të cilat janë gjithnjë në përpjekje të
vazhdueshme për t'u përballur me sfidat urgjente dhe të shumëfishta.
Këto sfida kërkojnë analizën e transformimeve social-ekologjike dhe
ndërthurjen që këto transformime kanë me proceset ekonomike, politike,
sociale dhe kulturore.
Për ta kuptuar më mirë procesin e ndryshimit është e nevojshme të
thellohemi në arritjet e shkencës së tranzicionit. Kjo e ndan sistemin
shoqëror në tre pjesë, në varësi të pikëpamjeve dhe qasjeve në disa
rrafshe (Perspektiva me rrafshe, Geels 2002):
•

Ambienti social-teknik në rrafshin makro: Këtu është fjala për

faktorë të pandikueshëm ekzogjenë si fenomene ekstreme (p.sh.
katastrofa), tendenca globale (p.sh. ndryshimi klimatik), rregulla apo
institucione globale, të cilët ndikojnë në shoqëri, dhe në rrethana të
caktuara mund të hapin dritaret për ndryshime.

•

Regjimi në rrafshin e mesëm: Regjimi është një kompleks i përbërë

nga aspekte teknologjike, social-kulturore dhe institucionale. Këtu
ndodhet edhe epiqendra e pushtetit, e cila karakterizohet nga aktorë
dominantë (p.sh. shoqata apo parti me pushtet), që përmban edhe
kultura, rutina dhe konvencione mbizotëruese në shoqëri, në këtë mënyrë
është relativisht i qëndrueshëm dhe i vështirë për t’u ndryshuar.
•

Nishat në rrafshin mikro: Nishat janë hapësira veprimi dhe fusha

eksperimentimi, në të cilat testohen risitë teknike (inovacionet
teknologjike) dhe praktikat, rutinat dhe format e reja organizative në
shoqëri (inovacionet sociale). Këto inovacione social-teknike janë baza,
pikënisja dhe motori i proceseve të ndryshimit në shoqëri.
Sipas këtij modeli, transformimi i nevojshëm për krizën klimatike është një
ndryshim radikal, strukturor i regjimit si pasojë e zhvillimeve ekonomike,
kulturore, teknologjike, ekologjike dhe institucionale në rrafshe të
ndryshme. Për këtë duhet që në rrafshin mikro të jenë zhvilluar inovacione
sociale dhe teknike nga pionierët e ndryshimit (Figura 3), të cilët edhe në
ditët e sotme tregojnë me shembuj, se si mund të jetë shoqëria e së
nesërmes. Ato formojnë alternativa ndaj rutinave aktuale shoqërore dhe
politike, dhe kur ato të integrohen në rrymën kryesore do të mundësojnë
një rikonfigurim të regjimit.

Figura 1: Perspektiva me disa rrafshe (Geels 2002)

Transformimi Social-ekologjik dhe Roli i Pushtetit Vendor
Pushteti lokal si nivel politik, është kontakti i parë dhe më i afërt me
qytetarët dhe si i tillë luan një rol shumë të rëndësishëm në procesin e
transformimit social-ekologjik. Ai luan një rol aktiv jo vetëm në
politikbërje, por edhe duke mbështetur të gjithë aktorët që punojnë për të
siguruar një zhvillim të qëndrueshëm në aspektin social, territorial,
ekonomik, politik etj.
Si një subjekt që gëzon autonomi në vendimmarrje dhe vetë-administrim,
pushteti vendor luan një rol shumë të rëndësishëm në transformimin e
qytetit, subjekteve që ka nën varësi dhe jetës së qytetarëve, duke ofruar
kështu një sërë shërbimesh që lidhen drejtpërdrejtë me jetën e banorëve
të zonës që administron. Baza për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe
sigurimin e cilësisë së tyre, në përputhje me rrafshet e transformimit, fillon
nga ndërgjegjësimi dhe konsiderimi i kësaj të fundit jo si një proces i
izoluar, por si një detyrë gjithëpërfshirëse e pushtetit vendor.
Për ta arritur këtë duhet që institucionet vendore t’i konsiderojnë
qytetarët si bashkëhartues, bashkëkrijues dhe bashkëpunëtorë në të
gjitha shkallët e planifikimit apo zhvillimit të politikave publike. Duke nisur
që nga zhvillimi i territorit apo planifikimi i qarkullimit rrugor, mbështetja
e ekonomisë, furnizimi me energji dhe ujë, administrimi i mbetjeve apo
arsimi dhe kultura, duhet që institucionet e pushtetit vendor të rishikojnë
dhe ridimensionojnë proceset e tyre të përditshme në përputhje me
parimet dhe hallkat e shkencës së tranzicionit.
Njëkohësisht duhet që bashkitë, dhe më konkretisht politikanët dhe
administrata vendore, të përmirësojnë dhe zgjerojnë mundësitë e

qytetarëve për të folur, vendosur dhe bashkëvepruar, t´i përfshijë ata në
proceset e planifikimit dhe t´i integrojë në vendimmarrje, në mënyrë që
të arrihen zgjidhje të pranueshme për shoqërinë. Kombinimi i veprimeve
të vazhdueshme të pushtetit vendor me zgjerimin e mundësisë për
pjesëmarrje, është parakushti për një politikë të suksesshme për
transformim solidar-ekologjik.
Nga ana tjetër, nuk është ende e mundur që të bëhet një paraqitje e saktë,
se si do të jetë gjendja përfundimtare pas transformimit shoqëror, politik
dhe ekonomik. Për këtë arsye, ky duhet parë si një “proces shoqëror
kërkimi dhe të nxëni”, i cili kërkon kurajon për të eksperimentuar, por mbi
bazën e barrierave mbrojtëse shoqërore dhe ekologjike, të përkufizuara
qartë.
Në kuadër të mbrojtjes së klimës, pushteti vendor mund dhe duhet të
marrë përsipër pesë role të ndryshme:
1.

Shembull dhe konsumator, p.sh. në menaxhimin e energjisë dhe

mobilitetit apo punësimit.
2.

Rregullator dhe planifikues, p.sh. në rregullimin e territorit.

3.

Ofrues dhe furnizues, p.sh. nëpërmjet shërbimeve publike,

transportit publik apo ndërtimit të banesave Manuali i klimës për
Bashkitë.
4.

Këshilltar dhe promotor, p.sh. nëpërmjet ofrimit të informacioneve

dhe programeve të investimit.
5.

Suport dhe lidhje në rrjet, p.sh. nëpërmjet dhënies së mbështetjes

për pionierët e transformimit.

Koncepte për zhvillimin transformues të Bashkive: Bashkia
resiliente
Edhe pse drejtimi i proceseve transformuese në shumë shtete kërkon
guxim për të eksperimentuar, është e rëndësishme që të përkufizohet
qëllimi i procesit dhe të përcaktohet një koncept për transformimin në
përputhje edhe me shkallën e zhvillimit të qytetit, faktorin demografik,
social, politik, ekonomik dhe historik. Të gjithë këta faktorë bëjnë të
mundur që planifikimi dhe zhvillimi i qyteteve të jetë në përshtatje me
kapacitetet që ato kanë, duke përllogaritur edhe faktorin kohë apo
zhvillimin teknologjik, të cilët duhen menduar si kushtëzime të
planifikimit apo zbatimit të aksioneve konkrete. Në këtë aspekt,
konceptimi nuk mund të jetë vetëm qëllimi për neutralitetin klimatik deri
në një vit të caktuar, por në vetvete duhet të synojë ndryshime thelbësore
që ndryshojnë mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe veprojnë. Për këtë
arsye duhet që sistemet shoqërore – qoftë familja, bashkia apo bota – të
bëhen rezistente dhe të përshtatshme ndaj pasojave të pakthyeshme të
ngrohjes klimatike dhe të arrijnë të mbrohen nga pasoja të tjera të klimës
dhe nga krizat. Ky qëllim parafrazohet ndryshe në atë që njihet si nocioni i
resiliencës.
Këtu shkenca dallon dy forma të resiliencës (fig. 4):
• Resilienca e thjeshtë: Përshkruan aftësinë përshtatëse të një sistemi
ndaj ndikimeve të papritura nga jashtë dhe rritjen e qëndrueshmërisë e
rezistencës ndaj këtyre ndikimeve nëpërmjet masave reaktive, masave të
sigurisë, masave mbrojtëse apo strategjive për vetëmbrojtje.
• Resilienca refleksive: Përmban edhe përgatitjen strategjike për krizat
apo parashikimin për shmangien e krizave. Pra, qëllimi i transformimit

është gjithashtu të krijohet një bashki refleksive dhe resiliente, e cila është
rezistente ndaj krizave dhe e aftë për t´u përshtatur me krizat ekzistuese
dhe njëkohësisht mund të shmangë krizat e mundshme në të ardhmen.

Figura 4: Dimensionet e Nocionit të Reziliencës

5. ANALIZA E SITUATЁS NЁ BASHKINЁ
TIRANЁ
Të Dhëna Demografike
Tirana është bashkia më e madhe në vend për sa i përket territorit dhe
numrit të popullsisë. Në vitin 2014, Bashkia e Tiranës kishte një sipërfaqe
totale rreth 42.8 km² dhe përfshinte vetëm pjesën e urbanizuar. Pas
reformës territoriale dhe ndarjes së re administrative, Bashkia e Tiranës ka
rritur rreth 25 herë territorin e saj dhe ka afërsisht një sipërfaqe prej rreth
1.111.1 km2, nga të cilat 9.900 ha sipërfaqe e ndërtuar, 40.000 ha zona të
mbrojtura dhe 22.000 ha tokë, e cila nga bujqësore është kthyer në
urbane. Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile për vitin 2020, Bashkia Tiranë së bashku me 24 njësitë e saj
administrative ka një popullsi totale prej 850,530 banorësh. Aktualisht,
Bashkia përbëhet nga 24 njësi administrative, të cilat përfshijnë: 11 Njësitë
Administrative Urbane dhe 13 Njësi Administrative Rurale (Petrela, Farka,
Dajti, Zall-Bastari, Bërzhita, Krraba, Baldushku, Shëngjergji, Vaqarri,
Kashari, Peza, Ndroqi dhe Zall Herri). Tirana ka gjithashtu një zonë rurale të
konsiderueshme pasi në brendësi të territorit të saj numëron rreth 135
fshatra. Popullsia e Bashkisë Tiranë pëson rritje të konsideruashme vit pas
viti, jo vetëm si pasojë e numrit të lindjeve dhe vdekjeve, por edhe për
shkak të lëvizjeve migratore, zhvillimit ekonomik dhe lëvizjes së qindra
studentëve çdo vit, të cilët zhvendosen nga qytetet e vogla për të ndjekur
arsimin universitar në kryeqytet.

5.1

Strategji dhe Politika Lokale

Në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm dhe planifikimin strategjik,
Bashkia Tiranë ka hartuar një sërë dokumentesh me qëllim përcaktimin e
kuadrit logjik dhe vendosjen e objektivave për zhvillimin e qytetit.

Dokumentet kryesore janë: Plani i përgjithshëm vendor Tirana 2030, Plani
i veprimit “Qytet i Gjelbër”, Plani i lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane
për qytetin e Tiranës; Strategji dhe Plani i veprimit për shpërndarjen e
shërbimeve sociale në qytetin e Tiranës; Strategjia e mbrojtjes sociale 2015
– 2020 dhe Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm të Bashkisë Tiranë 2018
– 2022.

5.2 Transformimi Energjitik
Tirana përfiton nga një furnizim me energji elektrike me energji të
ripërtërishme gati 100%, me karbon të ulët, nga flota e hidrocentraleve të
Shqipërisë. Investimet e fundit në infrastrukturën e furnizimit me energji
elektrike kanë eleminuar në një masë të konsiderueshme ndërprerjet dhe
përdorimin e gjeneratorëve me efekt ndotjeje. Edhe pse vitet e fundit
situata lidhur sigurimin e efiçencës së energjisë ka pasur një përmirësim,
Tirana ende haset me sfida për zgjerimin e mëtejshëm të masave në të
gjithë qytetin. Bazuar në Planin e Veprimit për Tiranën e Gjelbër, sfidat
kryesore mbeten sigurimi i energjisë, vjedhja e energjisë, konsumi i
energjisë në ndërtesa, konsumi i energjisë në transport dhe konsumi i
energjisë në ndriçimin publik.
*Për informacion teknik dhe më të detajuar mund t’i referoheni Planit të
Veprimit për Tiranën e Gjelbër.

5.3 Transformimi i Mobilitetit
Mobiliteti është një nga 5 shtyllat kryesore që lidhet me transformimin
social-ekologjik. Në këtë drejtim, Tirana duket se ka investuar kryesisht në
përmirësimin e infrastrukturës së biçikletave dhe shtimit të korsive të reja
për çiklistët. Shumica e investimeve në Tiranë po bëhen në rrugë, në

korsitë për autobusë dhe korsitë e biçikletave me një progres të
vazhdueshëm drejt përfundimit të unazës së dytë, e cila do të përfshijë
korsi për autobusë më të shpejtë sipas standardeve të sistemeve të
tranzitit të shpejtë të autobusëve.
Ndërkohë, ndërhyrje të dukshme janë ndërmarrë edhe në mjetet e
transportit publik siç janë autobuzat dhe taksitë. Një test pilot i fundit i
autobusëve elektrikë me shkarkim në nivel zero është prezantuar dhe
këta autobusë janë bërë funksionalë nëpër qytet, duke nxitur kështu një
kulturë të re më miqësore me mjedisin. Investimet e bëra deri më tani po
dëshmojnë për sukses, ku treguesit e oksideve të squfurit tregojnë
përmirësim gjatë viteve të fundit.
Megjithatë duke qenë një qendër urbane me një popullsi gjithmonë e në
rritje, Tirana ende ka disa sfida lidhur me mobilitetin e qëndrueshëm.
Sfidat kryesore të transportit janë:
1.

Mosha Mesatare e Automjeteve

Aktualisht mosha mesatare e automjeteve (totali dhe sipas tipit) mbetet
shumë e lartë (mesatarisht 13 vite), duke sjellë nivele të larta të shkarkimit
të gazrave dhe ndotjes si pasojë e ngarkesës së shkaktuar nga trafiku
rrugor.
2.

Ndotja e Ajrit nga Transporti

Përqindja e automjeteve, që përdorin naftën si lëndë kryesore për
funksionimin e tyre, mbetet ende e lartë. Aktualisht masa e përdorimit të
tyre në vend kap shifrën e 63%, krahasuar me mesataren e vendeve të
BE-së që është 41%. Kjo sjell ndotje atmosferike duke pasur një impakt të
drejtpërdrejtë në cilësinë e ajrit, duke qenë se makinat mbi 10 vjeçare
shkarkojnë përafërsisht 36% më shumë CO2 se sa makinat e reja.

3) Zgjedhja e Mjeteve të Transportit
Gjatësia e rrugëve të dedikuara ekskluzivisht për transportin publik për
100,000 banorë është e ulët dhe rritja e kësaj gjatësie mund të sjellë një
përdorim më të gjerë të transportit publik. Kilometrat e rrugëve për
biçikleta për 100,000 banorë mbeten gjithashtu shumë të ulëta; edhe pse
përdorimi i biçikletave po rritet, shkalla e përdorimit mbetet ende e ulët.
Zhvillimi i politikave të mëtejshme për shtrirjen dhe përmirësimin e
transportit publik dhe pa motor do të nxiste përdorimin e mëtejshëm të
këtyre mjeteve.
Transporti Publik
Transporti publik qytetas në Bashkinë Tiranë për vitin 2017 kryhet nga 8
operatorë privatë me një tarifë prej 40 lekë/person për çdo udhëtim, të
cilët operojnë me një flotë prej 236 autobusë, nga të cilët 88.5 % e tyre janë
të pajisur me platformë të sheshtë dhe platformë për personat me aftësi
të kufizuar dhe 26% e tyre kanë kamera sigurie. Flota e transportit publik
ka një flotë me moshë mesatare 9 vjeç. Numri i linjave që mbulojnë gjithë
territorin është 15 dhe kanë një frekuencë mesatare 9 minuta (orari i pikut
është 16:00 dhe orari normal është ora 18:00). Në territorin e BT ka 236
stacione të transportit publik. Numri i pasagjerëve që përdorin këtë
transport mesatarisht është 18.5 milionë në vit.
Në lidhje me infrastrukturën e transportit publik, ka një mungesë të
përgjithshme të korsive operative të autobusëve dhe mungesa e një rrjeti
të plotë lëvizjeje, që çon shpesh herë në një bllokim të mjeteve të
transportit publik gjatë trafikut duke sjellë shtimin e kohës së udhëtimit, e
po ashtu edhe kostot. Kthimi i Tiranës në një qytet policentrik e bën të
nevojshëm krijimin e një rrjeti të fortë të rrugëve të shpeshta të

autobusëve, për ta bërë këtë lloj transporti një alternativë tërheqëse, në
veçanti për udhëtime më të gjata se 5 kilometra.
Transporti Ndërqytetas: Në Tiranë, përveç 15 linjave qytetase të sipër
përmendura, ka edhe 25 linja të tjera të transportit ndërqytetas, që bëjnë
lidhjen me NJA rurale pas ndryshimeve të reformës territoriale. Dendësia e
shërbimit nuk është e pandryshueshme, por lëvizin në intervale prej 3-30
minuta.

5.4 Transformimi Industrial
Përmirësimet e Tiranës në infrastrukturën në nivel bashkiak demonstruan
një progres të qëndrueshëm ndaj fenomeneve klimatike gjatë ngjarjeve
të fundit të reshjeve të ashpra në fund të vitit 2017. Megjithatë, edhe pse
qyteti mund të përballojë stuhitë më ekstreme apo valët më ekstreme të
nxehtësisë si dhe periudhat e thatësirës, është e nevojshme të merren
masat e duhura për një periudhë më afatgjatë.
Sfidat kryesore lidhur me klimën përfshijnë:
• Ujërat sipërfaqësore: duhet të menaxhohen më mirë për të përmirësuar
qëndrueshmërinë ndaj përmbytjeve.
• Efekti ishull i ngrohjes urbane: i shoqëruar me rritjen e pritur të
frekuencës dhe ashpërsisë së valëve të të nxehtit nga ndryshimet
klimatike, është identifikuar si një rrezik shumë i lartë për Tiranën. Këto
faktorë nxitës do të sillnin shtimin e mëtejshëm të të nxehtit që do të
prekte njerëzit, ndërtesat dhe infrastrukturën në qytet.
• Gatishmëria ndaj emergjencës: mund të përmirësohet përmes një
planifikimi më të mirë, sistemit të informacionit të rrezikut dhe
menaxhimit të trafikut.

PERCEPTIMET E AKTORËVE TË TJERË MBI
TRANSFORMIMIN SOCIAL-EKOLOGJIK TË
TIRANËS
Siç është përmendur në Kapitullin 2 të Metodologjisë së këtij manuali,
gjatë fazës së tretë të hartimit të këtij manuali janë përfshirë një sërë
aktorësh me qëllim matjen e nivelit të informimit mbi transformimin
social-ekologjik, aktorëve dhe iniciativave të ndërmarra në këtë aspekt
dhe identifikimin e problematikave që këto aktorë perceptojnë lidhur me
ndryshimet klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit. Për mbledhjen e këtij
informacioni janë përdorur anketat, pyetësorët dhe intervistat. Më poshtë
janë rezultatet që janë gjeneruar nga këto formate.

ANKETAT
Anketat janë hartuar në formë gjysmë të strukturuar, me qëllim që t’i japin
hapësirë pjesëmarrësve të shprehin opinionin e tyre mbi tematikat e
trajtuara dhe njëkohësisht janë zhvilluar online. Anketat janë realizuar
kryesisht me të rinj, aktivistë, studentë dhe qytetarë, në mënyrë që të
integrohen pikëpamjet e tyre dhe të analizohet niveli i njohurive mbi
situatën e transformimit social-ekologjik në Shqipëri. Kampionimi i
pjesëmarrësve në anketë ka qenë rastësor por targeti kryesor kanë qenë
kryesisht të rinjtë e grup-moshës 15-29 vjeҫ.
Të dhënat demografike
Kampionimi i pjesëmarrësve në anketa u bë nëpërmjet teknikës së
kampionimit të rastësishëm. Në qarkun Tiranë janë përfshirë në total 106
të anketuar, 37% e të cilëve janë gra dhe 63% burra. Nga analiza e të
dhënave rezulton se pjesa më e madhe e të anketuarve (44%) i përkasin
grupmoshës 18-29 vjeç. Ndërkohë që nga pjesa e mbetur, 33% e

pjesëmarrësve në anketë janë të grup-moshës 20-25 vjeç, 8.5% e
grup-moshës 25-30 dhe 14.5% e grup-moshës mbi 30 vjeç.
Disa nga komponentët kryesorë që janë përfshirë në pyetjet e anketës
kanë të bëjnë me elementët që janë trajtuar në kapituj pararendës të këtij
manuali. Këto elementë përfshijnë: energjinë e rinovueshme, mobilitetin,
politikat e qëndrushme mjedisore, përdorimi i qëndrueshëm i ushqimit,
mbrojtjen e mjedisit, transportin publik, niveli i informimit dhe
ndërgjegjësimit qytetar.
Energjia e rinovueshme: Niveli i njohurive të përgjithshme të kampionit
mbi energjinë e rinovueshme rezultoi i lartë dhe mjaft pozitiv, pasi 56% e
të anketuarve shprehen se kanë njohuri mbi këtë temë, ndërsa 44% e tyre
jo. Të gjithë të anketuarit që janë shprehur pozitivisht, saktësuan se me
energji të rinovueshme kuptojnë energjinë që prodhohet nga përdorimi i
burimeve natyrore dhe është një formë energjie e pastër që nuk është e
dëmshme për mjedisin.
Panelet diellore: 85% e të anketuarve thonë se nuk përdorin panele
diellore në shtëpitë e tyre, ndërsa vetëm 15% e tyre janë përgjigjur
pozitivisht. 77% e tyre pranojnë se njohin raste kur bizneset në
komunitetin e tyre përdorin panele diellore, ndërsa 23% e tyre thonë jo.
Certifikatat bio: Kur u pyetën për certifikatat bio, 89% e të anketuarve nuk
kanë njohuri për ekzistencën e tyre, ndërsa vetëm 11% deklarojnë se e dinë
se çfarë janë certifikatat bio. Nga ata që u përgjigjën pozitivisht,
perceptimi më i zakonshëm lidhet me faktin se certifikatat bio janë
certifikata që u jepen bizneseve që janë miqësore me mjedisin ose

produkteve që prodhohen nga burimet natyrore dhe nuk dëmtojnë
mjedisin. Disa të tjerë thonë se certifikimi është një formë njohjeje, pjesë e
politikave të mbrojtjes së konsumatorit dhe prodhuesit. Ato gjithashtu
shfaqen në etiketat e produkteve dhe vërtetojnë origjinën e produktit dhe
mënyrën e prodhimit të tij, në rastin tonë miqësor ndaj mjedisit.
Prodhimi i produkteve bio: Për sa i përket prodhimit të produkteve bio në
komunitetin lokal, 77% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht ndërsa
23% e tyre kanë deklaruar se nuk ka asnjë produkt bio të prodhuar në
qytetin e tyre.
Konsumi i produkteve bio: Për sa i përket konsumit të produkteve bio,
90% e të rinjve kanë deklaruar se përdorin produkte bio në familje, ndërsa
vetëm 10% e kanë mohuar këtë fakt.
Cilësia e tokës / ujit / ajrit: Kur u pyetën për pastërtinë e tokës / ujit / ajrit
në komunitetin e tyre, 85% u përgjigjën se cilësia e këtyre të fundit është e
ulët dhe se më shumë aksione konkrete duhen ndërmarrë në këtë aspekt.
Vetëm 15% e të anketuarve u përgjigjën se cilësia e tokës / ujit / ajrit në
komunitetin e tyre ishte optimale.
Ruajtja e burimeve natyrore: Lidhur me cilësinë e ruajtjes së burimeve
natyrore në komunitetet lokale, 63% e të anketuarve thanë se ato ruhen
keq, 34% e tyre deklaruan se ruhen mirë, ndërkohë që vetëm 3% e tyre
mendojnë se ruhen shumë mirë.
Cilësia e ekspertëve të fushës: Një fakt interesant është se mendimi i të
anketuarve është i ndarë në dy gjysma, pasi 50% e tyre besojnë se shkolla
është në gjendje të përgatisë ekspertë në fushën e mjedisit dhe
ndryshimeve klimatike, ndërsa 50% jo.

Kurrikulat Shkollore: Megjithatë, duket se kemi të bëjmë me një
kontradiktë kur bëhet fjalë për kurrikulat shkollore pasi 63% e të
anketuarve pranojnë se përdorin kurrikula të vjetra dhe të vjetruara,
ndërsa vetëm 37% e tyre besojnë se kurrikulat janë të përditësuara.
Forma solidare të mirëqenies së përbashkët: Kur pyeten nëse shkolla i
përgatit të rinjtë dhe individët me forma solidare të mirëqenies së
përbashkët, 23% u përgjigjën se shkolla u ofron atyre informacione për
materialet e ricikluara, 21% thanë se shkolla i përgatit me informacione për
produkte eko-miqësore, 25% u përgjigjen në lidhje me mbrojtjen e
burimeve, produktet e riciklueshme, prodhimin miqësor ndaj mjedisit, 15%
e tyre shprehen për mbrojtjen e burimeve natyrore, 6% e tyre në lidhje me
produktet e biodegradueshme dhe materialet e riciklueshme, ndërsa 10%
e të anketuarve nuk zgjodhën t'i përgjigjen kësaj pyetjeje.
Politika për reduktimin e lëvizjes së automjeteve: Kur u pyetën nëse ka
politika rajonale për të reduktuar lëvizjen e automjeteve, 59% e të rinjve
janë përgjigjur jo, ndërsa vetëm 41% e tyre janë përgjigjur po.
Ofertat e transportit publik: Për të anketuarit që u përgjigjën po, ne
pyetëm nëse ka një zgjerim të ofertave të transportit publik. Megjithatë, të
dhënat tregojnë se 58% e tyre kanë thënë jo, 29% e tyre kanë thënë po dhe
13% e të anketuarve nuk kanë zgjedhur të përgjigjen. Për ata që thanë po,
ne donim të dinim nëse ka transport publik të lirë, tërheqës dhe falas. 86%
e tyre thanë jo, ndërsa 25% thanë po. 14% e të rinjve të anketuar nuk
zgjodhën të përgjigjen.

Mjete të përbashkëta transporti: Për sa i përket lëvizshmërisë, ne
dëshironim të analizonim nëse ka ndonjë formular për ndarjen e
komunitetit (automjete, furgona) në dispozicion. Nga numri i
përgjithshëm i të rinjve vetëm 82% zgjedhin të përgjigjen, ndërsa 14% e
tyre e anashkaluan këtë pyetje. Nga ata që u përgjigjën, 55% e tyre thanë
jo, ndërsa 27% e tyre e miratuan këtë pyetje. Ne gjithashtu kemi analizuar
nëse në vendet ku ekzistojnë format e mjeteve të përbashkëta të
transportit, ka pasur një reduktim të përdorimit të mjeteve individuale të
transportit. Shkalla e përgjigjeve ishte 86% nga shuma totale e anketave.
Nga ata që janë përgjigjur, 73% thonë se nuk ka ulje të automjeteve
personale, ndërsa 13% e tyre thonë po.
Politikat arsimore: Të pyetur nëse ka politika të qëndrueshme arsimore në
qytetin e tyre, 70% e të anketuarve janë përgjigjur jo, ndërsa vetëm 30%
janë përgjigjur pozitivisht.
Ofertë trajnimi rajonal: Shkalla e përgjigjeve mbi ekzistencën e ofertave të
trajnimit ishte vetëm 86%. Nga ata që janë përgjigjur, 55% janë përgjigjur
negativisht ndërsa 31% e tyre pranojnë se ka oferta për trajnim rajonal mbi
tematikat e ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit.
Aksesueshmëria: Në të njëjtin seksion, ne pyetëm nëse këto trajnime
ofrojnë akses për të gjithë dhe mundësisht pa pagesë. Rezultatet e të
dhënave tregojnë se 64% e të anketuarve thonë jo, 20% e tyre thonë po,
ndërsa 16% e tyre nuk kanë zgjedhur të përgjigjen.

INTERVISTAT
Intervistat dhe fokus grupet janë zhvilluar me përfaqësues të
administratës publike, organizata të shoqërisë civile, përfaqësuesve të
biznesit dhe ekspertë. Qëllimi i zhvillimit të intervistave dhe fokus grupeve
është gjenerimi i të dhënave cilësore të cilat janë përfshirë në manual.
Pyetjet e intervistave kanë qenë të parapërcaktuara, por jo shteruese, në
varësi të personit të intervistuar. Intervistat janë zhvilluar online dhe ballë
për ballë në rastet kur ka qenë e mundur, si rezultat i problematikave të
shkaktuara nga situata e pandemisë.
Kampioni total është i përbërë nga 15 intervista. Shkalla e përgjigjeve nga
të intervistuarit është 53%.
Energjia e Rinovueshme: Kur u pyetën në lidhje me njohuritë mbi
energjinë e rinovueshme, 100% e të intervistuarve u shprehën se janë në
dijeni se çfarë do të thotë energji e rinovueshme, ndryshe nga të rinjtë ku
përqindja e përgjigjeve pozitive ishte vetëm 56%. Perceptimi i përbashkët i
këtij termi është i ngjashëm me të rinjtë, pasi të intervistuarit thanë se me
energjinë e rinovueshme kuptojnë një formë energjie që është
ekologjikisht miqësore me mjedisin dhe që prodhohet nga burime të
rinovueshme.
Panelet diellore: Ashtu sikurse përgjigjet e të rinjve, 87% e të intervistuarve
thonë se panelet diellore përdoren në qytet, ndërsa vetëm 13% thonë jo.
Sipas tyre, subjektet kryesore që duket se përdorin panelet diellore janë
bizneset private si hotelet dhe restorantet dhe pas tyre renditen
institucionet shtetërore.
Certifikatat Bio: Të pyetur për certifikatat bio, 50% e të intervistuarve

thonë se nuk kanë njohuri për to, ndërsa 50 përqindëshi tjetër dha
përgjigje pozitive. Nga ata që u përgjigjën po, përgjigjet ishin të ngjashme
me të rinjtë. Në të gjitha përgjigjet u shpreh qartë se certifikatat bio, janë
certifikata që u jepen bizneseve dhe institucioneve, për të prodhuar
produkte apo shërbime miqësore me mjedisin, që nuk dëmtojnë mjedisin
apo burimet natyrore.
Prodhimi i produkteve bio: Ndryshe nga të rinjtë, 100% e të intervistuarve
thanë se ka produkte bio që prodhohen në Tiranë.
Cilësia e tokës / ujit / ajrit: Kur janë pyetur për pastërtinë e tokës/ujit/ajrit
në qytetet e tyre, 75% e tyre janë përgjigjur se cilësia e këtyre të fundit
është e ulët, ndërsa 25% e tyre janë përgjigjur se niveli i cilësisë është
optimal. Si arsye kryesore të kësaj dukurie janë renditur: mbipopullimi,
numri i madh i makinave, niveli i ulët i arsimimit dhe ndërgjegjësimit të
qytetarëve, moszbatimi i ligjeve mjedisore dhe numri i madh i bizneseve.
Ruajtja e burimeve natyrore: Të pyetur për ruajtjen e sipërfaqeve të
gjelbra, 62% e të intervistuarve janë përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra në
komunitetin e tyre janë të mbrojtura, ndërsa 38% janë përgjigjur “jo”.
Argumentet kryesore të përdorura në mbështetje të përgjigjeve pozitive
lidhen me zgjerimin e zonave të gjelbra dhe politikat mbrojtëse, stafin e
përkushtuar për pastrimin e qytetit dhe sasinë e madhe të pemëve të
sapo mbjellura.
Cilësia e ekspertëve të fushës: Kur u pyetën nëse shkollat përgatisin
specialistë në fushën e mjedisit, 75% e tyre janë përgjigjur “po”, ndërsa

vetëm 25% e tyre kanë dhënë përgjigje negative.
Kurrikulat Shkollore: Kur u pyetën për kurrikulat shkollore, 75% e tyre
thanë se ka një kurrikul të dedikuar në shkollë, por në 70% prej rasteve ajo
është e vjetruar.
Forma solidare të mirëqenies së përbashkët: Kur pyeten mbi dijeninë e
formave solidare të mirëqenies së përbashkët, të intervistuarit renditën një
sërë elementesh si: materialet e riciklueshme, produktet ekologjike,
lëvizshmëria miqësore me mjedisin dhe energjia e pastër. Ata artikuluan
se ka degë që janë të specializuara në grumbullimin dhe menaxhimin e
mbetjeve, ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve tekstile, prodhimin e
produkteve bujqësore bio, ripërdorimin dhe riciklimin e qelqit dhe kartës.
Politika për reduktimin e lëvizjes së automjeteve: Lidhur me ekzistencën
e politikave të reduktimit të automjeteve personale në qytet, 50% e të
anketuarve janë përgjigjur se këto politika ekzistojnë, ndërsa pjesa tjetër
janë shprehur negativisht. Sipas tyre, subjektet kryesore që promovojnë
dhe inkurajojnë këto lloj politikash janë Bashkia e Tiranës dhe OSHC-të.
Ofertat e transportit publik: Lidhur me ekzistencën e transportit publik,
cilësinë dhe aksesueshmërinë e tij, të gjithë të intervistuarit janë përgjigjur
se transporti publik në Tiranë është i lirë, tërheqës dhe me çmim të
arsyeshëm.
Dekarbonizimi i mjedisit: Në pyetjen nëse Bashkia ka përfshirë në rutinën
e saj politika të dedikuara për transformimin ekologjik të dekarbonizimit
të mjedisit; 87% e tyre thanë “po”, ndërsa 13% e tyre nuk kishin njohuri për

këtë. Shembuj konkretë të këtyre politikave janë: ekzistenca e makinave
elektrike dhe taksive; përdorimi i autobusëve miqësorë me mjedisin,
përdorimi i mjeteve alternative si biçikletat dhe skuterët, zgjerimi i numrit
të korsive të biçikletave, si dhe projekte e iniciativa që synojnë
ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për çështjet mjedisore. Si
projekte konkrete, pavarësisht “Planeve të Veprimit Rinor për Qytete të
Drejta, Politikë të Gjelbër dhe Punësim të Gjelbër”, ata kanë përmendur
Ditën pa Makina, grantet për bizneset miqësore me mjedisin dhe
zhvillimin rural, mbjellja e pemëve dhe zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra në
qytet, krijimi i parqeve të reja për fëmijët dhe të moshuarit etj.
Ofrimi i mundësive: Në pyetjen nëse bashkia i ofron komunitetit mundësi
për transformim social-ekologjik (si trajnim-ndërgjegjësim, në transportin
publik, në partneritet me subjektet private, me bujqësi, me shkolla të
përgjithshme dhe profesionale), 87% janë përgjigjur “po”, ndërsa 13 % e
tyre u përgjigjën me “jo”. Si shembuj konkretë u renditën: trajnimi miqësor
ndaj mjedisit, trajnimi për mbetjet spitalore, sistemi i bashkëfinancimit të
ndërtesave, menaxhimi i mbetjeve etj.
Standarde për mbrojtjen e mjedisit: Të pyetur nëse përdorin standarde
për mbrojtjen e mjedisit në subjektet e tyre, 87% e tyre janë përgjigjur me
“po”, ndërsa 13% nuk kanë zgjedhur të përgjigjen. Nga ata që u përgjigjën,
pati disa shembuj konkretë si: përdorimi i koshave të veçantë për mbetjet
dhe mbetjet e riciklueshme, si dhe prezenca e tabelave për mbrojtjen e
mjedisit në ndërtesa.
Investime miqësore me mjedisin: Të pyetur nëse kanë marrë oferta nga
pushteti vendor apo ndonjë institucion tjetër (shoqatë mjedisore, bankë)

për investime miqësore me mjedisin, vetëm 37% e të intervistuarve janë
përgjigjur me “po”, ndërsa 63% e tyre janë përgjigjur negativisht. Shembuj
konkretë ishin projektet për mbrojtjen e mjedisit dhe Paketën e Gjelbër
nga Qendra Rajonale e Mjedisit.
Politika të qëndrueshme arsimore: Të pyetur për ekzistencën e politikave
të qëndrueshme arsimore, 37% e të intervistuarve janë përgjigjur
pozitivisht, ndërsa 87% e kanë neglizhuar këtë fakt.
Oferta rajonale trajnimi: Lidhur me ekzistencën e ofertave rajonale të
trajnimit, 75% e të intervistuarve janë përgjigjur “po”, ndërsa 25% e tyre
kanë thënë se nuk ka ofertë në programe të tilla.

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK NЁ
PRAKTIKЁ
Edhe pse mund të duket një çështje komplekse e përmasave të mëdha,
transformimi social-ekologjik nuk është i mundur nëse nuk përkthehet në
praktikë me plane dhe aksione konkrete apo iniciativa komunitare e
individuale. Hapi i parë për transformimin e komuniteteve, qyteteve apo
shteteve nis nga ndryshimi i mendësisë individuale dhe zakoneve që
zhvillojmë në përditshmëri. Për ta bërë të mundur këtë ndryshim, është e
rëndësishme të reflektojmë mbi veprimet e vogla që bëjmë çdo ditë si:
përdorimi i makinës individuale për distanca të shkurtra, mos ndarja e
mbetjeve në burim, përdorimi i qeseve apo produkteve plastike kur nuk
është e nevojshme, lënia në prizë e pajisjeve elektronike, përdorimi pa
kriter i ujit të ngrohtë apo mungesa e riciklimit të letrës, tekstilit apo
objekteve metalike. Të gjitha këto janë veprime që shumë prej individëve i
kryejnë si pasojë e forcës së zakonit çdo ditë, pa menduar më gjatë mbi

ndikimin që ato kanë në mjedis.
Për këtë arsye, ky kapitull do t’ju pajisë me këshilla praktike dhe shembuj
konkretë se si çdo individ dhe institucionet mund të kontribuojnë në
përmirësimin e klimës dhe ndotjes së mjedisit në komunitetin e tyre.

KU MERR FORMЁ KY TRANSFORMIM?
Siç përmendëm më herët, tranformimi rrënjësor merr formë brenda secilit
prej nesh. Megjithatë për të pasur një ndryshim të dukshëm dhe rezultate
sa më të shpejta, është e rëndësishme të punohet me një numër më të
madh aktorësh që përbëjnë hallkat kryesore të një shoqërie. Kështu, ndër
format e organizimit në një shoqëri, tranformimi social-ekologjik mund të
marrë jetë në lagje, kopshte/shkolla, biznese, universitete apo grupime që
i përkasin kauzave që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm.
Ndër mjediset e para ku merr formë transformimi social-ekologjik është
lagjja, duke qenë se ajo është një element lidhës midis ndërtesës dhe
ambientit të banimit. Lagjet janë kontakti i parë që individi ka pas rrethit
familjar. Duke qenë se komunitetet e identifikojnë dhe e atashojnë veten
e tyre me ambientin ku janë rritur, ndërhyrjet që mund të bëhen aty
lidhur me transformimin social-ekologjik mund të realizohen më shpejt
dhe në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Lagjet e qytetit janë më të
menaxhueshme dhe njëkohësisht më diverse. Ndërtimi i platformave që
lidhin lagjet e qytetit për të mundësuar transformimin social-ekologjik,
mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të përshpejtuar rezultatet e
këtij të fundit.
Kualifikimi energjetik i sektorit të ndërtesave mund të jetë gjithashtu një
ndërhyrje direkte që mund të bëhet në bazë lagjeje. Për të arritur qëllimin

e ndërtesave neutrale ndaj klimës, duhet që të reduktohet nevoja për
energji në ndërtesa dhe nevoja e mbetur të mbulohet nga energjitë e
rinovueshme. Rrjetet lokale të ngrohjes në bazë lagjeje janë faktori kryesor
në këtë pikë. Vetëfurnizimi me rrymë elektrike mund të rritet nëpërmjet
pjesëmarrjes së qiradhënësve, teksa komunitetet e qytetarëve në nivel
fqinjësie mund të luajnë rolin që u takon.
Qyteti i rrugëve të shkurtra – lagjja shumëfunksionale për furnizimin e
përditshëm: Për t´i përdorur me kursim resurset e kufizuara të sipërfaqes,
pra nevojiten koncepte inteligjente përdorimi, të cilët lejojnë mundësitë e
përdorimit multifunksional dhe rrugë të shkurtra në jetën e përditshme.
Në lagje duhet të disponohen, sa më shumë të jetë e mundur, të gjitha
institucionet e furnizimit të jetës së përditshme, në mënyrë që nevojat e
përditshme të banorëve të mund të përmbushen brenda lagjes, ose
shumë afër saj. Kjo mënjanon trafikun dhe rrit cilësinë e jetës. Përveç
kësaj, konceptet e ndarjes së automjetit dhe të ndarjes së transportit
(Shared Mobility) mund të zbatohen në bashkëpunim me fqinjët dhe të
reduktohet numri i automjeteve.
Urban Gardening: Një lagje e ndjeshme ndaj mbrojtjes së klimës ofron
krahas kësaj edhe sipërfaqe për kopshtarët urbanë, të cilët e rrisin shkallën
e vetëfurnizimit të popullatës me ushqime. Nga sipërfaqe pak të
shfrytëzuara mund të krijohen në këtë mënyrë, kopshte të gjallëruara e të
larmishme si edhe mundësi për të luajtur dhe për t´u çlodhur.

QASJA NЁ KOMUNITET
Çdo ditë e më tepër nevojitet që transformimi solidar ekologjik të marrë
formë, që të gjitha institucionet dhe të gjitha organet e aparatit shtetëror

të veprojnë në mënyrë të unifikuar dhe me konsensus mbi politikat
klimatike dhe ta konsiderojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe
transformimin social-ekologjik si qëllimin kryesor të punës së tyre.
Institucionet vendore duhet të konceptohen si agjenci lokale për një
transformim në mbështetje të klimës, nga të gjithë aktorët përbërës të një
shoqërie.
Transformimi i shoqërisë drejt qëndrueshmërisë kërkon bashkimin dhe
mobilizimin e të gjitha fuqive të mundshme. Në këtë mënyrë, shërbimet
publike duhet të bëhen motorët e zgjerimit të energjive të rinovueshme
dhe të transformimit të mobilitetit. Kompanitë e ndërtimit të banesave
shndërrohen në pararojën e rikonstruksionit energjetik dhe të ndërtimeve
neutrale ndaj klimës, për ata që e vendosin në dispozicion hapësirën e
banimit për forma alternative strehimi dhe përvojat e tyre ua
transmetojnë ndërtuesve të tjerë.
Ndërmarrjet e menaxhimit të mbetjeve po startojnë fushatat për
ekonominë qarkulluese, për stilet sufiçente të jetesës, dhe çlirimin nga
plastika; ujësjellësit kujdesen për një transformim në përdorimin e tokës;
institucionet shëndetësore reflektojnë rreziqet që paraqet ndryshimi i
klimës për shëndetin dhe rekomandojnë ndryshime të sjelljes në
mobilitet, mënyrën e ushqyerjes dhe sjelljen në kohën e lirë; bankat japin
linja të veçanta kredie për projekte investimi miqësore ndaj klimës, ofrojnë
depozita të qëndrueshme në para dhe japin konsulencë për diversifikimin
e portofolit të aseteve.

PRAKTIKA TË MIRA: REPUBLIKA FEDERALE E GJERMANISË
Ka shumë mënyra se si mund të nxiten komunitetet drejt një jetesë më
solidare me mjedisin duke kontribuar për një jetesë më të qëndrueshme.

Më poshtë janë disa praktika të mira, marrë nga Republika Federale e
Gjermanisë.
“Solawi”: Bujqësia solidare: Disa ekonomi familjare private janë bashkuar
si bujq dhe kanë krijuar partneritet në bujqësi rajonale. Pagesa për
prodhimin bëhet si financim paraprak dhe përgjegjësia ndahet në
mënyrë solidare. Ushqimet nuk shpërndahen nëpërmjet tregut të lirë, por
rrjedhin në një qark ekonomik transparent, personal, i cili është organizuar
dhe financuar nga konsumatorët. Si shembull për Solawi-t e shumtë në
Bavari, përmendim bujkun Florian Blank në Eckersdorf afër Bayreuth-it.
Florian Blank dëshiron që të rigjallërojë një pjesë të shkatërruar të fermës
nëpërmjet financimit të anëtarëve të komunitetit për vetëfurnizim.
Aleanca-pioniere “Komuniteti punëtor Obere Vils – Ehenbach” në
Oberpfalz Aleanca ILE AOVE është duke punuar aktualisht një KIRZH, i cili
parashikon një zhvillim rajonal të orientuar drejt resiliencës. Krahas
mbështetjes për biodiversitetin, formave të reja të strehimit, që janë të
drejta për gjeneratat dhe arritjes së furnizimit të përditshëm, aleanca
angazhohet për një ekologjizim të bujqësisë dhe mbështet pionierët e
transformimit. “Ristrukturimi ekonomik” duhet të nxitë sipërmarrjet që të
zbatojnë dhe të çojnë përpara parimet e ekonomisë për mirëqenie.
Sipërmarrjet publike në Pfaffenhofen si agjenci transformimi.
Bashkia Pfaffenhofen në vitin 2013 ka themeluar sipërmarrjet e veta
publike si sipërmarrje bijë. Pfafenhofen tregon se si një ndërmarrje publike
lokale vepron në mënyrë të qëndrueshme: bashkia vendos një herë në
disa vjet për tenderimin e furnizimit me rrymë elektrike. Tenderi u
nënshtrohet rregullave të përcaktuara qartë. Furnizimi me rrymë elektrike

të rinovueshme duhet të vlerësohet duke iu referuar në mënyrë opsionale
rrymës elektrike ekologjike në rajon. Në cilësinë e ofertuesve ekonomikë
duke respektuar kushtet e mësipërme, sipërmarrjeve publike të
Pfafenhofenit iu shtua si pikë shtesë në tenderin evropian, që të furnizonin
edhe pronat e Bashkisë me rrymë ekologjike (nga rajoni).
Bayreuth: Të banojmë bashkë, të planifikojmë bashkë: Si mund të
transformohet më mirë një sipërfaqe e bashkisë, në qendër të qytetit, dhe
rreth një hektar, në një lagje sociale për disa gjenerata? Në Bayreuth, një
iniciativë e qytetarëve të tij dhe e shoqatave, i ka dhënë përgjigje kësaj
pyetjeje në kuadër të një fabrike publike idesh, duke hartuar kështu një
koncept të mbështetur nga komuniteti për një lagje jo vetëm
social-integrative, por edhe ekologjike. Në këtë mënyrë, iniciativa “Lagja e
së ardhmes – Kreuz” mori pjesë në një proces të shpallur për shprehje
interesi, duke bashkëkontribuar në zhvillimin e qytetit.

7. REKOMANDIMET
Siç edhe e trajtuam gjatë kapitujve të këtij manuali, çështjet e
trasformimit solidar ekologjik, duket se kanë marrë një vëmendje në
dekadën e fundit. Kjo gjë është reflektuar edhe në hapat që Bashkia
Tiranë ka ndërmarrë, duke qenë se është ndër të paktat bashki të vendit
që zotëron disa dokumente strategjike, iniciativa konkrete apo politika
nxitëse për transformimin solidar-ekologjik në vend. Megjithatë, ka ende
hapësirë për përmirësim në disa aspekte dhe fusha jo shumë të
eksploruara, si përdorimi i ushqimit dhe përdorimi i qëndrueshëm i tokës,
politikat dhe iniciativat nxitëse për kërkimin shkencor në përmirësimin e
proceseve operacionale më miqësore me mjedisin, apo forcimi i
marrëdhënieve midis institucioneve, komunitetit dhe biznesit.

Më poshtë disa rekomandime për përmirësimin e situatës aktuale:
•

Forcimi i zbatimit të nismave aktuale dhe zgjerimi i punës së tyre në

njësitë administrative;
•

Krijimi i një platforme të dedikuar bashkëpunimi universitet-bashki

dhe komunitet-biznes;
•

Mbështetni idetë novatore të të rinjve përmes qendrave ose

programeve të tjera të përshpejtimit në tranzicionin e energjisë,
qëndrueshmërinë e ushqimit dhe tokës, tranzicionin e lëvizshmërisë dhe
strehimin e qëndrueshëm;
•

Rritja e granteve për kërkimin dhe zhvillimin në fushat e

lartpërmendura, me qëllim që të prodhohen të dhëna sasiore dhe cilësore
që mungojnë në terren;
•

Rritja e llogaridhënies përmes angazhimit aktiv qytetar në

vendimmarrje dhe mbledhjet e këshillit bashkiak për qasje më
gjithëpërfshirëse dhe zbatim më të mirë të strategjive aktuale;
•

Rritja e skemave të granteve për fermerët dhe të rinjtë vendas me

ide ekologjike;
•

Rritja e platformës B2B që lidh startup-et shqiptare me bizneset e

Ballkanit Perëndimor dhe BE-së që punojnë në tranzicion ekologjik;
•

Rritja e stimujve të ndëshkimit për ata që refuzojnë ose dëmtojnë

tranzicionin ekologjik;

•

Organizimi i një panairi social-ekologjik me të gjitha praktikat e mira

të bizneseve dhe subjekteve që aktualisht operojnë në Shqipëri;
•

Zbatimi i skemave mbështetëse për produktet bio lokale dhe

lehtësimi i lidhjes me tregjet e tjera;
•

Zhvillimi i një analize të vlerësimit të aftësive për të gjithë individët

që punojnë në zhvillimin social-ekologjik në Shqipëri, për të kuptuar se
çfarë i mungon tregut të punës dhe si të plotësohet ky boshllëk;
•

Krijimi i një rrjeti biznesesh ekzistuese në Tiranë, që zbatojnë

praktika eko-miqësore për të promovuar dhe mbështetur më tej punën e
tyre;
•

Forcimi i penaliteteve për bizneset që nuk respektojnë masat e

sigurisë mjedisore dhe dëmtojnë mjedisin duke shkaktuar në këtë
mënyrë përshpejtimin e çështjeve ekologjike;
•

Investimi në edukimin dhe ndërgjegjësimin qytetar përmes

fushatave të dedikuara dhe sesioneve informative;
•

Rritja e promovimit të punëve dhe profesioneve të gjelbra, në

mënyrë që studentët të mund të informohen përpara se të zgjedhin
specializimin e tyre arsimor;
•

Kryerja e takimeve me bizneset dhe informimi i tyre për modelin e ri

të ekonomisë rrethore përmes ekspertizës së përkushtuar në procese të
caktuara;

•

Koordinimi më i mirë i punës ndërmjet institucioneve, OSHC-ve dhe

komunitetit të donatorëve për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe
komplementar në çështjet e transformimit solidar-ekologjik;

8. ANEXET
ANEXI I: ANKETA
1. Qyteti: _________
2. Seksi: M___ F___
3. Mosha: ______
4. A keni informacion ne lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO
Nëse PO:
a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO
b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO
5. A keni dëgjuar për certifikatat Bio?
6. Nëse PO, çfarë janë ato?
a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO
b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO
7. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO
8. Si ruhen sipërfaqet dhe resurset nga konsumi? Keq / Mirë / Shumë mirë
9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha?
Po / JO
10. Nëse po çfarë kurrikulash përdorni në shkolla? Bashkëkohore / Të vjetra
11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:
a) mbrojtja e resurseve,
b) produkte të riciklueshme,
c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,
12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO
Nëse Po:
A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO
B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa?
Po / JO
C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve
(autovetura, furgona)? Po / Jo
D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?
Nëse Po;
A) A ka oferta arsimore trajnimi rajonale? Po / Jo
B) A ekziston aksesi për të gjithë dhe mundësisht pa pagesë? Po / JO
14. A ekziston furnizim mjekësor i centralizuar dhe cilësor? Po / JO

ANEXI II: PYETËSORI
1. Bashkia: ______________
2. Institucioni, subjekti: __________
3. Pozicioni: _________
4. A keni informacion në lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO
Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.
c) A përdoren panele diellore në qytetit tuaj? PO / JO
Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.
d) Cilët janë përdoruesit më të mëdhenj të paneleve diellore në qytetin
tuaj?
5. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO
Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin
tuaj?
a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO
6. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO
Nëse JO, jepni argumentet tuaja.
7. A ruhen sipërfaqet e gjelbra dhe resurset nga konsumi? PO / JO
Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.
8. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto fusha?
PO / JO

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla?
A janë ato bashkëkohore?
9. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në
qytetin tuaj si:
d) mbrojtja e resurseve, PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
e) produkte të riciklueshme, PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
10. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO
a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.
b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa?
PO / JO

ANEXI III: INTERVISTA
1. Bashkia ______________
2. Institucioni, subjekti __________
3. Pozicioni _________
4. A keni informacion në lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO
Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.
c) A përdoren panele diellore në qytetit tuaj? PO / JO
Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.
d) Cilët janë përdoruesit më të mëdhenj të paneleve diellore në qytetin
tuaj?
5. A keni dëgjuar për certifikata bio? PO / JO
Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin

tuaj?
a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO
6. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO
Nëse JO, jepni argumentet tuaja.
7. A ruhen sipërfaqet e gjelbra dhe resurset nga konsumi? PO / JO
Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.
8. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto fusha?
PO / JO
Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla?
A janë ato bashkëkohore?
9. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në
qytetin tuaj si:
d) mbrojtja e resurseve, PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
e) produkte të riciklueshme, PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO
Nëse PO, jepni shembuj konkretë.
10. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO
a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.
b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa?
PO / JO
Pyetje gjysmë të strukturuara
I- PËR PUSHTETIN LOKAL, BASHKINË (kjo përdoret dhe për Zyrën
Rajonale të Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)
1-A ka përfshirë institucioni i Bashkisë në politikat e tij, në rutinën e tij,
transformimin ekologjik të dekarbonizimit të mjedisit? PO / JO
Nëse PO, argumentojeni konkretisht.

a) Çfarë projektesh konkrete keni në zbatim me qëllim transformimin
ekologjik?
b) Çfarë hapash konkretë ndiqni ju në lidhje me energjinë e rinovueshme?
2- A i mundëson bashkia oferta komunitetit për transformimin social
ekologjik? (në trajnim-ndërgjegjësim të komunitetit, në transport publik,
në partneritet me subjektet private, me bujqësinë, me shkollat e
përgjithshme dhe profesionale) ? PO / JO
Nëse PO, listoni konkretisht ofertat
II-PËR SUBJEKTET PRIVATE
1- A përdorni standarde të caktuara për mbrojtjen e mjedisit në subjektin
tuaj? PO / JO
Nëse PO, i përshkruani.
2- A keni oferta nga pushteti lokal ose ndonjë institucion tjetër (shoqata
mjedisore, banka) për investime miqësore ndaj mjedisit? PO / JO
Nëse PO, i përshkruani.
III-PËR SHKOLLAT, UNIVERSITET, OJF MJEDISORE
1- A keni politika arsimore mjedisore të qëndrueshme? PO / JO
Nëse PO, përshkruajeni.
2-A ka oferta arsimore mjedisore trajnimi rajonal? PO / JO
Nëse PO, përshkruajeni.

9. REFERENCAT
ARUP. (2018, Mars). Plani i Veprimit për Tiranën e Gjelbër. Retrieved from
https://www.ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/9e3afe8944/TiranaGCAP-Alba.pdf
Bashkia Tirane. (n.d.). STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË
BASHKISË TIRANË 2018 - 2022. Retrieved from
https://tirana.al/uploads/2019/3/20190304142936_szhqbt-2018-2022-30-e-mi
ratuar-per-web-finale.pdf
Co-PLAN, Insituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Milieukontakt Shqipëri.
(2020). MUSHKËRI TË GJELBRA PËR QYTETET TONA. Tirana: ©GREEN
LUNGS 2020.
Curri, D., Bitri, E., Beshaj, K., Prendi, M., & Merdini, X. (2021). Analiza e
politikave të ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Tirane.
Dr. Manfred Miosga, J. S. (n.d.). Das Klima-Handbuch für Kommunen, 2020.
Global Climate Change. (n.d.). Retrieved from Global Climate Change:
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. (2021). Retrieved from Ministria e Turizmit
dhe Mjedisit:
https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/3.-Kontributi-Komb%c3
%abtar-i-Percaktuar-

Niranjan, A. (2021, Gusht 9). Raporti i OKB-së për klimën: Ngrohja globale
me 1,5 gradë arrihet që në 2030-n. Deutsche Welle.
Open Data. (2020). Open Data. Retrieved from
https://opendata.tirana.al/?q=popullsia-e-tiran%C3%ABs-2020
Plani i lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane për qytetin e Tiranes. (2020,
Qershor). Retrieved from
https://tirana.al/uploads/2020/12/20201203130147_sump_tirana-volume-ii_t
he-plan_200806_al.pdf
Qendra Burimore e Mjedisit, Shqipëri. (2021, Tetor 22). Qendra Burimore e
Mjedisit, Shqipëri. Retrieved from
http://recshqiperi.org/publications-al.php?id=49

